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Pályázat címe: Hőkezelt malomipari termékek jellemzése 

 

Pályázat időtartama: 2013. 01.01.-2013.12.31. 
 

Bevezetés  
 

A búza őrlemények hőkezelése technológiai szempontból különböző céllal történhet, 

mely a malomipari termék más-más tulajdonságának befolyásolására irányul. Egyfelől, 

irányulhat a termék biológiai állapotának, eltarthatóságának növelésére, másrészről bizonyos 

techno-funkcionális, fizikai-kémiai tulajdonság befolyásolására. Ezen két fő irányvonal 

különböző hőkezelési eljárást igényel az előbbi esetében száraz hőkezelés, míg az utóbbinál a 

kívánt tulajdonságnak megfelelően száraz illetve nedves hőkezelést is alkalmazhatnak. 

Kutatási feladatom arra irányult, hogy a Magyarországon eddig nem alkalmazott 

hőkezelés technológiákat laboratóriumi körülmények között kipróbáljam és a magyar lisztekre 

gyakorolt hatását vizsgáljam. Célom volt minőség javító hatást gyengébb minőségű 

kekszliszten, míg az eltarthatóság növelését élelmi rostban és lipidben gazdag új típusú liszten 

vizsgálni, kontrollként minden esetben hagyományos búza kenyérlisztet használtam. 

 

A hőkezelésnek alávetett lisztek alkalmazása széles skálán mozog. A vizsgálatok 

elvégzése utána, képesek leszünk eldönteni, mely alkalmazás lenne megfelelő a kezelt lisztek 

felhasználására, mely a jövőben a hazai ipar és piac termék skáláját növelheti. A hőkezelés 

egyik elsődleges alkalmazási célja az eltarthatóság növelése az enzimek inaktiválásával. 

Továbbá bizonyos élelmiszeripari termékek specifikus előállítása: 

Panír: A hidrotermikusan kezelt lisztek tökéletesen alkalmasak halak, húsok, zöldségek 

bevonására. Az optimalizált hideg tészta viszkozitásnak köszönhetően a tészta (panír) 

tökéletesen hozzátapad a bevonni kívánt ételhez és kevéssé szakad le róla, mélyfagyasztás 

esetén is. (félkész termékek gyártása) 

Sütőipari termékek: A termikusan kezelt liszteket magas cukor és zsírtartalmú sütemények 

elkészítésére szokták használni köszönhetően a megerősített sikér tulajdonságoknak. Emellett 

friss tésztáknál hosszú szavatossági időt lehet elérni, ugyanis a hőkezelés a 

mikroorganizmusokat nagy részben elpusztítja. 

Kötőanyag: A hőkezelt liszteket gyakran használják (instant) levesekben és szószokban 

sűrítőanyagként. A hőkezelés során a forró tészta viszkozitása nő, a csökkentett 

nedvességtartalma révén több vizet köt meg és inaktiválja a mikroorganizmusokat és az 

enzimeket.  

Egyéb alkalmazások: Stabilizálódik a hőkezelés során a korpa és a csíra, inaktiválódnak a 

zsírbontó enzime és optimalizálódik termék nedvességtartalma. Müzli mixekben, müzli 

szeletekben használják. 

Barna kenyerek térfogatcsökkenésének megakadályozása: Barna kenyerek sütés során 

kisebb térfogatot érnek el, mint fehér lisztből készült társaik, ez a hatás a korpa hozzáadásával 

magyarázható. A korpa és a liszt hőkezelése során ez a térfogatcsökkenés jelentősen 

visszaszorítható. 
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Vizsgálati mintáink 

Két különböző liszt mintát vetettünk alá a két hőkezelési eljárásnak, melyek rendre: 

 pannon minőségű liszt, mely standard sütési tulajdonságokkal bírt 

 gyenge minőségű „keksz” liszt 

Magyarországon a gabonaőrlemények hőkezelésére nincs rendszeresen alkalmazott iparilag 

vagy laboratóriumi körülmények között kidolgozott technológia a témában jártas svájci 

Bühler cég félüzemű laboratóriumában hajtottuk végre a kísérletet. A hőkezelésnek két típusát 

alkalmaztuk a mintákon.  

 Alkalamzott mószerek 
 

1. Hidrotermikus, nedves eljárás  

Alkalmazott beállítások 

A két mintatípust háromféle beállítás mellett kezelték. A folyamat során a gőz mennyiségét 

(5-20 l), a hőmérsékletet (80-100 °C) változtatták és a hőntartás idejét 12 percen tartották. A 

folyamat végén a különböző nedvességtartalmú mintákat azonos nedvességtartalomra 

állították be szárítással. 

Technológia 

A hő és nedvesség hatására a lisztet alkotó keményítő és sikér módosul, valamint az enzimek 

inaktiválódnak. Az eljárásnak általánosan 3 lépése van:  

A lisztet silóból adagolják egy hőcserélőbe, ahol a kívánt hőmérsékleten tartják és adott 

mennyiségű gőzzel kezelik a beállított ideig. A kezelt terméket szárítják a kívánt nedvesség 

tartalomra és az aggregálódott szemcséket szitálják. 

A hidrotermikus kezelés célja: A forró és hideg tészta viszkozitásának növelése a keményítő 

zselésítése révén. Vízben való oldhatóság növelése a sikér denaturációjának köszönhetően. A 

korpában és csírában található enzimek inaktiválása, így a szavatossági idő növelése érhető el. 

Hidrotermikusan kezelt termékek 

A kezelések során 9 termék készült, melyen nedvesség tartalmukban térnek el a kezeletlen 

mintáktól. A kezelés végén a szárító lépésben a mintákat azonos nedvesség tartalomra 

állították be. A további beltartalmi összetevőket, mint például a szénhidrát, hamu, fehérje 

tartalmat a kezelés nem befolyásolta. 

 

2. Száraz hőkezelés 

Alkalmazott beállítások 

A száraz hőkezelés esetében, nincs gőzölés. Az állítható paraméterek a hőmérséklet (90-

110°C) és a hőntartás ideje (5-20 perc).  

Technológia 

Száraz hőkezelés során a lisztet hővel kezeljük, majd ezt követi egy pihentetési idő. Ez az 

eljárás kevésbé intenzív, mint a hidrotermikus társa, így a liszt megőrzi sütési minőségét 

illetve javulás idézhető elő vele. A folyamat során a lisztet egy silóból juttatják a rendszerbe, 

melyen keresztül a hőcserélőbe kerül, ahol a kívánt hőmérsékleten a beállított ideig kezeljük, 

majd az ily módon nyert terméket szitálják, homogenizálják. 
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Száraz hővel kezelt termék tulajdonságai: A hidrotermikus eljárással ellentétben a liszt 

megőrzi sütési tulajdonságait. Ezeket a liszteket magas zsír és cukortartalmú süteményekhez 

használják a megerősített sikér hálózat létrejötte miatt. Levesekhez használható, magas forró 

tészta viszkozitásuknak és alacsony nedvesség tartalmuknak köszönhetően. 

 

A kezelt lisztek összehasonlítását reológiai módszerekkel végeztük el. A fehérje és 

szénhidrát függő tulajdonságokat együtt vizsgáló Mixolab (Chopin, Franciaország) és a 

keményítő tulajdonságokat vizsgáló rapid viszko analizátor RVA (Newport Scientific, 

Ausztrália) reológiai módszereket alkalmaztuk. 

 

 

A kezelt minták vizsgálata Mixolabbal  
 

A Mixolabos mérési módszer egy komplex minősítési eljárás, mely a liszt és víz dagasztása 

során a tészta jellemző mechanikai tulajdonságait forgatónyomaték értékként detektálja. A 

mérés első szakasza a fehérje függő tulajdonságokat, míg a második szakasz a szénhidrát, 

keményítő fizikai kémia változását vizsgálja. A műszer egy beállított hőmérséklet profilt 

alkalmaz. A tészta a dagasztás és a hőmérsékletváltozás hatására jellegzetes nyomaték görbét 

mutat, melyet a fiziko-kémiai változásokhoz köthetünk. 

A módszerrel megállapított vízabszorpciós értékek a kezeletlen mintákhoz képest a 

száraz hőkezeltek esetében nem tapasztalható jelentős eltérés, míg a nedves hőkezeltek 

esetében növekvő tendencia tapasztalható. Két nedves hőkezelt minta vízfelvétele megközelíti 

a 100%-ot, ebben az esetben a keményítő feltártsága nagymértékű, ezért jelentősen 

megnövelte a vízfelvevő kapacitást. 

A maximális konzisztencia, az ideális szerkezet kialakulásához szükséges időt a tészta 

kialakulási idővel jellemezzük. A kezeletlen mintákhoz képest a száraz hőkezelés esetében a 

pannon liszteknél megnövekedett érték jellemzi, a kekszliszteknél a kezeletlen kekszliszthez 

képest majdnem négyszeresére nőtt a tészta kialakulási ideje, ez a száraz kezelés sikérerősítő 

hatásának lehet az eredménye. A nedves hőkezelés denaturálja a sikérfehérjéket, melyek így 

nem képesek a tészta jellemző szerkezetének kialakítására. Ezt mutatják az egy perces, 

nagyon csekély tészta kialakulási idők. 

Az idő, amíg a tészta a maximális konzisztenciát megtartja, a tészta stabilitás. A száraz 

hőkezelt mintáknál a pannon minőségű lisztek közül három nagyobb stabilitást egy kisebb 

stabilitást mutat a kezeletlen mintánál. Jelentősen nagyobb a változás a keksz liszteknél, itt 

mind a három kezelt liszt legalább két perccel hosszabb ideig megtartja a stabilitást. Ebből 

arra lehet következtetni, hogy száraz hőkezelés erősítette a tésztaszerkezetet és ez a javulás a 

csekélyebb minőségű liszt esetében nagyobb mértékű volt. A nedves kezelés a minták nagy 

részénél 2 perces stabilitás volt detektálható, ez jóval kevesebb a kezeletlen kekszlisztnél 

kapott értéknél.  

A mérés egy jellegzetes paraméterével a mechanikai hatásra bekövetkező 

konzisztencia csökkenést jellemezzük. Minél kisebb annál kevésbé tolerálja a tészta a stresszt. 

A két kontroll mintához képest a száraz hőkezeltek a nagyobb értékeket vesznek fel, azaz 

ellenállóbbak, a sikér vázuk erősebb. A pannon és a keksz minták is hasonló értékeket vettek 

fel. A nedves kezelés eredménye a „roncsolt sikér” és a mechanikai behatásra mutatott 

érzékenység. 

A keményítőre jellemző tulajdonságokat a hőmérséklet változtatstására és a 

dagasztásra mutatott nyomaték felvétellel jellemezhetjük. A jellegzetes paraméterek hasonló 

tendenciát mutattak. A száraz hőkezeltek estenén a pannon minták a kezeletlenhez hasonló 
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értékeket vettek fel, csak úgy  mint a kekszlisz esetében. Ahhoz azonban, hogy a keményítő 

csirizesedésről pontosabb képet kapjak elkezdtem a viszkozitási tulajdonságokra irányuló 

méréseket. 

A kezelt minták viszkozitási tulajdonságainak vizsgálata RVA 
módszerrel 
 

A gyors viszko analizátorral a keményítő jellegzetes fizikokémiai tulajdonságait 

vizsgáltuk. A hőkezelés hatására a keményítő részleges vagy teljes feltárása, csirizesedése 

történt meg, a nedvesség tartalomtól és hőmérséklettől függően. A száraz kezelés esetében a 

növekedés figyelhető meg a viszkozitás értékekben minden vizsgált mérési paraméter 

esetében. A felvett értékek minden esetben magasabbak a kontroll mintánál. A nedves kezelés 

eredménye a megnövekedett viszkozitás, ami keményítő feltártságára és elő csirizesedésére 

utal.  

A végső viskozitás a hűtés során a liszt-víz szuszpenzó képes gélesedésre, ezt a 

viszkozitás növekedése jelzi. A száraz hőkezelés növelte a viszkozitást mind a pannon, mind a 

kekszliszt esetében. A nedves eljárással jelentős végső viszkozitás növekedést detektáltunk a 

kezeletlenekhez képest. A két utolsó minta csekélyebb értékeket vesz fel. 

Lisztek különböző fizikai feltárása, technológiai funkciót befolyásoló 
hatásainak elemzése 
 

 

A két módszerrel (Mixolab és RVA) elvégzett mérés sorozat alapján levonható 

következtetések az alábbiak: 

Száraz hőkezelésnél 

- a sikér fehérjék a hőkezeléshatására erősebb, stabilabb, ellenállóbb tésztaszerkezetet 

képesek kialakítani, mely lehetővé teheti egy gyengébb minőségű liszt felhasználását 

sütőipari célokra 

- a keményítő részleges feltárásának eredménye a viszkozitás növekedése 

- a termékeink, alkalmasak lehetnek magas cukor tartalmú sütemények előállítására 

 

Nedves hőkezelés 

- denaturálódnak a sikér fehérjék, ezért a tésztaszerkezet nem tud kialakulni, erre utal a 

csekély tészta kialakulási idő és stabilitás, jelentőslágyulás 

- a víz jelenlétében végre hajtott hőkezelés a keményítő csirizesedését idézte elő, mely a 

viszkozitás értékek jelentős növekedéséhez vezetett a kezeletlen mintákhoz képest. Ok 

lehet, a keményítő hozzáférhetősége jelentős növekedése 

- a nedves hőkezelt termékeink, tehát alkalmasak sűrítő anyagnak, hiszen nem alakul ki 

tészta de a hideg és forrótészta viszkozitás jelentősen növekedett. A másik 

felhasználási terület a panír lehet, hisz a feltárt keményítő képes egyenletes bevonatot 

képezni a bevonandó felületen 
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Jövőbeli tervek 
 

A fent leírt eredmények rámutattak a tényre, hogy a különböző hőkezelési eljárásokkal 

eltérő tulajdonságokkal bíró tészta készíthető. Annak érdekében, hogy a hőkezelt 

alapanyagokból előállítható termékek palettáját felderítsük, végtermék tesztek végrehajtására 

lenne szükség. Távlati céljaim között szerepel a további reológiai vizsgálatok elvégzése 

mellett a minták sütési próbáinak elvégzése illetve egyéb például keksz vagy sűrítő anyagként 

történő próba felhasználása. 


